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Beste sportvrienden, 
 
Hierbij het Kampioenenboek 2019 van onze Fondclub de Marathonvliegers.  
In dit boek de vluchtwinnaars onze kampioenen en de verdeling van de gratis prijzen.  
 

We vieren ons 25-jarig bestaan! 
 
 

25 jaar fondclub de Marathonvliegers. 
  
Fondclub “de Marathonvliegers” bestaat  in 2019 25 jaar. Tegenwoordig heeft deze fondclub een 
vaste plaats en is niet meer weg te denken. De spelregio is altijd hetzelfde gebleven en bestaat uit 3 
concours regio’s t.w. Drechtsteden, Gouwe en IJssel en Zuid-Holland oost.  
 
Eind 1993/ begin 1994 werden de koppen bij elkaar gestoken door de oprichters van de fondclub,  
hun namen: Maarten de Jong, Cees van Namen, Frans Breibach, Cees den Hoed, Ron de Jong, 
Gerrit Veth, Cees van Helden, Cees Looyen, C. Kemp en Peter van St. Maartensdijk.  
Deze laatste is voorzitter en heeft de gehele periode in het bestuur gezeten! 
“de Marathonvliegers” heeft geen officiële statuten en reglementen, maar wel goedkeuring van de 
afdeling 5 Zuid-Holland.  
 
Vanaf 1994 werd er dus een gezamenlijke uitslag gemaakt in  het gekozen werkgebied. 
Besloten werd, dat er een uitslag kwam, natura en geld prijzen. Een formule die vandaag de dag nog 
steeds staat. Elk jaar werden en worden in februari vele euro’s uitgereikt, zijn tientallen Senseo’s 
gewonnen, fietsen vervlogen en worden laptops, hogedrukreinigers en vele andere prijzen verdiend 
en afgehaald. Het is voor het bestuur altijd erg leuk om deze middag te organiseren.  
 
Om dit te kunnen vervliegen moest er natuurlijk wel geld binnen komen.  
Het lidmaatschap werd altijd vrij laag gehouden en in het begin werd deze door de bestuursleden 
zelfs opgehaald. Ook werd en wordt een bonnenverkoop gehouden en in de eerste jaren werden er 
bonnen door heel het land opgehaald en gekregen.  
In de hoogtijdagen waren er ongeveer 250 liefhebbers lid van de fondclub. Bekend is dat hier ook 
diverse liefhebbers bij zaten die geen fond duiven hadden, maar het wel leuk vonden om in de uitslag 
te lezen wie wat verdiend had. 
 
De uitreiking wordt altijd gehouden op de tweede zaterdag in februari in het duivenlokaal in Hendrik 
Ido Ambacht. Eerst in het oude lokaal en al weer vele jaren aan de Reeweg.   
Hier worden dus de prijzen uitgereikt. Ook zijn er prijzen te verdienen op een combinatie van drie 
vluchten. Zo is er een combinatie van St. Vincent, Dax en Bergerac voor wat betreft de vluchten met 
middaglossing en een combinatie van Barcelona, Marseille en Perpignan voor de vluchten met 
ochtendlossing.  
Dit om aan alle leden de kans te geven te winnen zonder verplicht alle vluchten te spelen. 
Ook waren er prijzen voor een combi voor jaarlingen, maar deze is al weer enige tijd van het 
programma. Dit om de jaarlingen een beetje te beschermen. Er bleven echter nog genoeg prijzen 
over om te verdelen. 
 
Zoals er tegenwoordig de keizerkampioen wordt gehuldigd, zo werd hier in de beginjaren een heel 
andere invulling aan gegeven.  
Zo stonden er in 1994 tien grote fond en overnachtvluchten op het programma. Vijf sectorvluchten en 
de ZLU vluchten Bordeaux, Barcelona, Marseille, Pau en Perpignan.  
De eerste seizoenen werd er wel een tussen- en eindstand vermeld, maar er werd geen kampioen als 
zodanig gehuldigd. 
 
 
 



 
Vanaf het seizoen 1998 werd er een fondclub keizerkampioen gehuldigd,  
hieronder het historisch overzicht; 
 
 

1998: C. de Hoed en zn, Ammerstol   
1999: Gebr. Veth, Alblasserdam   
2000: C. en D v/d Graaf, Dordrecht  
2001: C. en D v/d Graaf, Dordrecht 
2002: Gebr. Veth, Alblasserdam 
2003: Gebr. Veth, Alblasserdam   
2004: C. v/d Linden, Krimpen a/d Lek   
2005: C. v/d Poel, Ridderkerk    
2006: Gebr. Bras, Dordrecht     
2007: Pellikaan-Barendrecht, Zwijndrecht.  
2008: H. de Jong, Papendrecht     
2009: Comb. de Bruijn, Sliedrecht   
2010: H. de Jong, Papendrecht 
2011: D. van Hofwegen, Nieuw-Lekkerland 
2012: Paul v/d Boogaard, Kamerik 
2013: Arco van Vliet, Ammerstol 
2014: K. Muilwijk, Hardinxveld-Giessendam 
2015: K. Muilwijk, Hardinxveld-Giessendam 
2016: Tim Hage, Woerden 
2017: Tim Hage, Woerden 
2018: Tim Hage, Woerden 
2019: Tim Hage, Woerden 
 
 
 
Natuurlijk werden er vroege duiven geklokt in onze fondclub. Meerdere 1e prijzen in de sector twee 
en nationaal op de middaglossing en ook op ZLU vluchten. Er werden zelfs meerdere ZLU vluchten 
gewonnen door één van onze fondclub leden. Zelfs Barcelona werd gewonnen in onze fondclub! 
 
Op zaterdagavond 8 februari 2020 wordt dit jubileum gevierd.  
Een ieder is van harte welkom op de vaste locatie in Hendrik Ido Ambacht. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Onze drie kampioenen: (eigenlijk is het er 1 hulde!!) 
 

Keizer Marathonvliegers 2019, Tim Hage. 
Namens alle leden van harte gefeliciteerd! 
 
Fondclub kampioen ZLU vluchten 2019, Tim Hage. 
Namens alle leden van harte gefeliciteerd! 
 
Fondclub Kampioen Middaglossingen 2019, Tim Hage. 
Namens alle leden van harte gefeliciteerd! 
 
Wij willen iedereen bedanken die het ons mogelijk hebben gemaakt om in de zomer de duiven weer 
tiptop op de vluchten te krijgen. De mensen van de diverse inkorfcentra, onze rekenaar, fotograaf, 
reporters, onze drukker, het bestuur en uiteraard de bonnenschenkers. 
 
Met uw familie wensen wij U een goed, en vooral gezond en sportief 2020 toe en hopen wij U te 
mogen begroeten op onze jaarlijkse prijsuitreiking die we zullen houden op: 
 
 
Zaterdagavond 8 februari in het lokaal van de Luchtbode in H.I. Ambacht.  
 
19:00 Gebouw open, 
20:00 Opening & uitreikingen van de diverse gratis prijzen, 
20:30 Aandacht voor het 25 jarig jubileum !! 
21:00 Vluchtwinnaars en combi’s,     
21:30  kampioenenhuldiging 
22:30 trekking super tombola  
23:00 sluiting. 
 
Uw bestuur FC Marathonvliegers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tim Hage, Woerden. 
Keizerkampioen Fondclub 
 “de Marathonvliegers”.  
 
 
 
Voor het vierde seizoen achter elkaar is Tim 
Hage de keizerkampioen van onze fondclub. 
 
Om deze titel van extra glans te voorzien 
pakte Tim zowel op de ochtend- als op de 
middaglossing de eerste plaats en is dus de 
terechte kampioen in het jubileumjaar 2019! 
 
 
 
 
 
 
Tim is een moderne liefhebber, die ondanks een drukke baan, zoveel mogelijk tijd vrij maakt voor zijn 
duiven. Hij typeert ook hoe de huidige fond liefhebber zijn duiven prepareert voor hun vluchten.  
 
Het voorbeeld van 1000km invliegen en de jonge duiven invliegen op de natour is aan Tim niet 
besteed. Mede omdat de duiven steeds meer in hun mars blijken te hebben, moet je mee en je 
favorieten optimaal aan de start brengen. 
 
Als voorbeeld neemt hij de vluchten van 850 tot ruim 1000 kilometer met ochtendlossing. Kwam er tot 
15-20 jaar geleden zelden een duif thuis op de dag van lossing, nu is dit de gewoonste zaak van de 
wereld. Hierop speelt Tim in en hij heeft hiervoor een uitgelezen lijn duiven op zijn hok. Om dit te 
staven met wat voorbeelden:  
 
De eerste lijn is die van de “Kouters duivin”. Dit zijn vooral blauwe en krassen. De “Kouters duivin” 
komt van de toenmalige combinatie van Dongen/ de Bruijn uit Sliedrecht. Dit zijn duiven die van een 
midfond en dagfondvlucht ook al kunnen imponeren door vroeg op de uitslag te staan, maar hun 
grootste klasse is dat ze de vluchten met ochtendlossing goed verteren en indien mogelijk ’s avonds 
thuiskomen. Als het moet in de schemer.  
 
Enkele toppers van deze lijn zijn:  
“Tim” van de Fam. Toom en “Tim” van R. v/d Berg. Beide doffers zijn rechtstreeks op het hok in 
Woerden gehaald en wonnen de eerste prijs in de sector 2! 
Op eigen hok zijn er de “Brunello” . Deze crack won o.a. 10e, 12e, 13e nat. Agen zlu en 53e 
Narbonne. Ook werd hij beste asduif over 3 en 4 jaar Agen. 
“Bruce”, een super vlieg en ook kweekdoffer, “Heilige Geest” (o.a.. 1e nat. St. Vincent zlu), “Amarone” 
en “Scooter”.  
 
De tweede lijn is die van het “Bonte soort”. Deze duiven zijn voor de overnachtvluchten. Als 
specialiteit kunnen deze duiven een uurtje pikken van de nacht en ’s ochtends vroeg kunnen 
thuiskomen. Stamduif van deze lijn is “Miloto. Hij is een zoon van “Milos” x “zus Toon” van Verweij/ de 
Haan. De toppers van de lijn zijn: “Bonte Prinses” (4e nat. St. Vincent) en “Tarbi” (1e nat. Tarbes S2).  
 
 
 
 
 
 



De derde lijn is Tim zijn Barcelonalijn en bestaat uit enkele duiven van Jelle Jellema en Gerard van 
Tuijl. Deze is er als laatste aan toegevoegd, maar toch al zeer succesvol. De afgelopen drie 
seizoenen korfde Tim totaal 11 duiven in op deze klassieker en behaalde 8 prijzen en ook diverse aan 
de kop van de uitslag. Zijn “Barca-Boy” stond de laatste twee edities vanuit Barcelona en de laatste 
drie seizoenen vanuit Perpignan op de uitslag.  
De “Black Turbo” won 8 prijzen op evenzoveel inkorvingen.  “Powerlady” won de 5e nat. Perpignan 
2018 en de 25e nat. Barcelona 2019. Helaas werd deze klasse duif verspeeld op Perpignan 2019.  
 
Verwacht echter geen mega-accommodatie achter zijn huis. Hij vliegt met 23 weduwnaars op 
traditioneel weduwschap en 16 koppels nestduiven. Dit geeft de prestaties een extra glans. Op het 
kweekhok huizen vele ex topvliegers en bewezen kwekers.  
Het is dan aan Tim om alles uit de duiven te halen en hen tot grootse prestaties te laten komen. 
 
Het systeem is als volgt:   
In de winter komen de duiven zelden los. De roofvogel is hier debet aan, maar ook is het de tijd die 
Tim simpelweg ontbreekt. Eind februari komen ze voor het eerst weer buiten. De vliegduiven krijgen 
dan een week lang Gerry plus te eten. Na deze week vliegen ze al snel weer tot 1 ½ uur. Ze zijn dan 
weer in vliegconditie. Hierna wordt er 2/3 Gerry plus en 1/3 Energy plus gevoerd.  
Dit is tevens Tim zijn “basismengeling”. Op deze mengeling trainen ze prima en is de spijsvertering 
goed. De duiven gaan vanaf de eerste vlucht mee en dit tot tien dagen voor hun eerste grote 
fondvlucht. Op zondag worden de duiven in Woerden met “de kar” naar Meer gebracht. Hier gaan ook 
de duiven heen die maandag of dinsdagavond de mand ingaan. De laatste 5 a 6 voederbeurten 
krijgen de duiven Subliem van Versele en All-in One van Beijers, P40 en energy plus te eten, 
aangevuld met gemalen pinda’s, Tovo en snoepzaad.  Dit is ook de voeding als ze thuiskomen. Er 
blijft echter nooit voer op het hok liggen! 
 
Verder wordt er alles aan gedaan om voor half juni (Pau)  geen topvorm op het hok te krijgen.  
Vanaf 1 maart t/m 4 weken voor Pau worden de nestduiven 14 uur per dag verduisterd.  
De weduwnaars een week langer. Ook staan altijd de ramen open, gaan de duiven maar één keer per 
dag los en krijgen ze ook maar een keer per dag te eten.  
Drie weken voor Pau gaan dus de registers open.  
Eerst krijgen de duiven de U200 luizendruppel van dr. Schroeder.  Ook gaan de ramen op het hok 
dicht. De duiven gaan er twee keer per dag uit en krijgen vanaf nu alle aandacht. De nestduiven 
worden in groepjes van drie koppels gekoppeld. Iedere week een groep. Zo houdt Tim diverse 
neststanden tijdens het seizoen.  
 
De nestduiven worden allemaal naar buiten gedaan tijdens alle trainingen. Ze zijn hieraan gewend en 
trainen allemaal goed mee. Voor het seizoen brengen de duiven geen jongen meer groot. Half maart 
worden de duiven gekoppeld en na tien dagen broeden gaan de duiven op weduwschap. Ook de 
nestduiven. Wel worden alle duiven vanaf nieuwjaar tot aan het koppelen ieder weekend bij elkaar 
gelaten. Groot voordeel is, dat veel duiven al gepaard zijn en een broedbak hebben tegen half maart 
en de duivinnen paren niet onderling! Vooraf worden er geen planningen gemaakt, al staat het wel 
soms vast welke duiven naar een bepaalde vlucht gaan. Per vlucht wordt gekeken en de nestduiven 
dus gekoppeld. Hier wordt een keuze gemaakt en per dag wordt weer gekeken welke duiven de 
gewenste topvorm hebben. Tim speelt de duiven met het doel de vlucht te winnen en heeft als extra 
focus het ’s avonds thuis kunnen zijn.  
 
De duiven krijgen een pokken en een paramixo enting rond half maart. Verder wordt er met Paramix 
van Travipharma gekuurd tegen paratyfus in maart als de duiven op eieren zitten. 
Verder heeft Tim wel alles in huis om medisch in te grijpen, maar geeft zo weinig mogelijk. Hij zal 
nooit blind kuren. De duiven worden één keer per maand uitgerookt. Er wordt niets aan het toeval 
overgelaten.  
 
 
 
 



 
Waar Tim een groot voorstander van is zijn bijproducten. Een vaste dag voor een bepaald product is 
er niet, maar in het volle seizoen zit er bijna iedere dag wel een bijproduct het water of over het voer.   
Zo is er Omega olie, Provibac, Turbo disinfect Oral, Sectrachol en Forte-Vita van Travipharma, Darba 
compleet en Bronchovital van DHP, conditiemix van dr. v/d Sluijs, mineralen van dr. Marien en 
“allerlei” van v. Tilburg. Een hele mond vol, maar Tim geloofd zeker dat het bijdraagt aan het welzijn 
en de gezondheid van de duif.   
 
Het seizoen 2019 kende weer vele hoogtepunten. Tim heeft afgelopen seizoen geëxperimenteerd 
met duivinnen op weduwschap. In voorgaande seizoenen werden er wel kweekduivinnen als 
weduwduivin gebruikt, maar nu vlogen alle duivinnen uit en werden de duivinnen alle dagen 
losgelaten en op deze manier konden er een aantal goed getraind aan het seizoen beginnen. 
Uiteindelijk waren er drie duivinnen die er met kop en schouders bovenuit staken. Het zijn de “Super 
90” en de zusjes  “Super 94 en Super 95”. De eerste komt uit “Brunello” x een dochter van “Bruce”. 
De zusjes komen uit “Bruce” met een duivin van Jan Ouwerkerk. De “Super 90”won de 3e in de 
sector vanuit Cahors met ochtendlossing terwijl de “Super 95” de 11e prijs op deze vlucht won. Haar 
zus was de eerste duif van Tim op Agen ZLU. Op de voorafgaande midfond en dagfond vluchten 
waren deze duivinnen 8 of 9 keer bij de eerste tien in de club en zelfs waren ze goed voor het gehele 
podium.  
 
Het experiment krijgt een vervolg in 2020! Ook heeft Tim zijn jaarlingen afgelopen seizoen twee keer 
op een ochtend en of middaglossing met succes gespeeld. In voorgaande jaren bleef een jaarling 
vaak thuis nadat deze op zijn eerste examen een goed resultaat had verdiend. Nu zijn ze nog een 
keer gespeeld en zitten er diverse jaarlingen met 2 goede resultaten op 2 fondvluchten.  
 
Twee toppers die het verdienen om in deze reportage extra aandacht krijgen zijn: 
 
NL15-1741247 “Black Power”   NL16-1559432 “Scooter” 
4e nat. Narbonne ’18   6e nat. Agen ‘18 
122e nat. Agen ’16    25e nat. Pau ‘19 
127e St. Vincent ’19   48e nat. Bergerac ‘19 
322e nat. Perpignan ’17   58e nat. Dax ‘19 
501e nat. Pau ’17    87e nat. Bergerac ‘17 
543e nat. Pau ’19    102e nat. St. Vincent ‘18  
820e nat. Pau ’18      224e nat. Perpignan ‘18 
        338e nat. Agen ‘17 
 
Buiten het keizerkampioenschap van fondclub “de Marathonvliegers” behaalde Tim diverse 
kampioenschappen en topprestaties.  
In de afdeling 5 Zuid-Holland:   SNZH: 
4e o.a. en 3e aangewezen overnachtfond 6e o.a. en 4e aangewezen overnachtfond 3e keizer 
6e o.a. en 4e aangewezen superfond  8e o.a. en 9e aangewezen ZLU 8e keizer 
 
Bij de ZLU: 4e Pyreneeën cup en 2e Super prestige. 
Tevens won Tim nog 2 vazen ( zowel 25e nat. Pau als Barcelona). 
Bij de Stichting Marathon Noord was hij bij de Super Cup 5e op de NPO vluchten en de ZLU vluchten. 
Fond Unie 200 leverde het de 2e plaats in de Europa League op.         
 
Voor het vierde seizoen achter elkaar is Tim de keizerkampioen van onze fondclub. Het was weer 
een seizoen van vallen en opstaan. Tim stond veel meer en eerder op dan zijn concurrenten, want 
twee vluchten voor het einde van het seizoen was de titel binnen. Dit ondanks dat er op drie ZLU 
vluchten zijn eerst getekende duif verloren ging. De breedte van het hok ving deze tikken moeiteloos 
op en ook voor 2020 zit er weer een ploeg duiven klaar die de strijd aankunnen! 
 
Reportage gemaakt door Arco van Vliet. 
 



 

Eindstand  Keizerkampioenschap Generaal  
 

1e Tim Hage     
2e C. Muilwijk               
3e Fam. Toom                 
 

Eindstand  Keizerkampioenschap Overnachtvluchten   
   

 

1e Tim Hage                  
2e Comb. de Jong             
3e Fam. Toom      
 

Eindstand  Keizerkampioenschap ZLU  
 

1e Tim Hage                   
2e Frank Hage                 
3e Gebr. Bras    
 

Bokaal 1e prijs geschonken door Hub Wetzelaer PR van de  ZLU. 

 

Eindstand  Combi 1  
 

1e Comb. de Jong  € 300,00    
2e Fam. Toom         € 200,00     
3e Tim Hage          € 150,00    
4e P. Vreeling     € 100,00    
5e J. Krijgsman    €  50,00 
 

Eindstand  Combi 2  
 

1e   P. van Sintmaartensdijk  € 300,00    
2e   Mevr. I. Roobol             € 200,00    
3e   Gebr. Bras                  € 150,00    
4e   H. Gerritsen                € 100,00     
5e   Tim Hage                    €  50,00 
 

 

 



 
SINT VINCENT 14-06-19 
1e prijs  P. v.d. Bogaard        45 euro + extra prijs       
2e prijs  P. Vreeling            35 euro     
3e prijs  Fam. Toom              25 euro   
10e prijs  Fam. Toom              12 euro   
25e prijs  Mario de Vogel         12 euro   
50e prijs  C.A. van Oudshoorn     12 euro   
75e prijs  C.A. van Oudshoorn     12 euro  
100e prijs P.J. van Schaik       1 2 euro 
  
Snelste 1e getekende prijs  1 P. v.d. Boogaard   25 kg duivenvoer  
25e prijs Mario de Vogel Duivenpakket t.w.v. 100 euro   
Laatste prijsduif prijs 111 P. Scharleman Verrassingsprijs 
 

BORDEAUX 22-06-19 
1e prijs  Rik Ros                 45 euro + extra prijs     
2e prijs    Comb. de Jong          35 euro     
3e prijs    Comb. de Jong          25 euro   
10e prijs   J. Trouborst           12 euro   
25e prijs    Rik Ros                 12 euro   
50e prijs    Comb. van Wingerden    12 euro   
75e prijs    A. Scheurwater & Zn.   12 euro  
100e prijs    Nico Dekker Jr.        12 euro  
125e prijs    J.K. Ouwerkerk         12 euro  
150e prijs    C. Polfliet             12 euro 
  
Snelste 1e getekende prijs 3 Comb. de Jong 25 kg duivenvoer  
25e prijs Rik Ros Duivenpakket t.w.v. 100 euro   
Laatste prijsduif prijs 163 P. v.d. Bogaard Verrassingsprijs 
 

PAU 22-06-19 
1e prijs  M. Vonk                 45 euro + extra prijs       
2e prijs  Frank Hage             35 euro     
3e prijs  Tim Hage               25 euro   
10e prijs  P. van Sintmaartensdijk    12 euro   
25e prijs  Comb. de Bruijn        12 euro   
50e prijs  H.P. Verheij           12 euro    
 
Snelste 1e getekende prijs 3 Tim Hage 25 kg duivenvoer  
25e prijs Comb. de Bruijn  Duivenpakket t.w.v. 100 euro   
Laatste prijsduif prijs 58 Gebr. Bras Verrassingsprijs 
 

AGEN zlu 29-06-19 
1e prijs  P. v.d. Bogaard        45 euro + extra prijs         
2e prijs    D. van Dam            35 euro     
3e prijs    J.W. Looren de Jong    25 euro   
10e prijs    Bob Jansen             12 euro   
25e prijs    I. van der Rhee        12 euro   
50e prijs    Frank Hage             12 euro   
75e prijs    H. de Jong             12 euro  
100e prijs   Frank Hage             12 euro 
  
Snelste 1e getekende prijs 6 P. van Sintmaartensdijk 25 kg duivenvoer  
25e prijs I. van der Rhee Duivenpakket t.w.v. 100 euro   
Laatste prijsduif prijs 115 Hoed/Wijngaarden Verrassingsprijs    
 

BARCELONA 05-07-19 
1e prijs  Tim Hage               45 euro + extra prijs     
2e prijs    P.J. van Schaik        35 euro     
3e prijs    P. vanSintmaartensdijk    25 euro   
10e prijs    Gebr. Bras             12 euro   
25e prijs    Mevr. I. Roobol        12 euro   
50e prijs    H.P. Verheij           12 euro    
  
Snelste 1e getekende prijs 2 P.J. van Schaik 25 kg duivenvoer  
25e prijs Mevr. I. Roobol Duivenpakket t.w.v. 100 euro   
Laatste prijsduif prijs 34 Tom van Zwienen Verrassingsprijs 
 
 
 



 
 
 
 

AGEN sector 05-07-19 
1e prijs  Piet van de Merwe     45 euro + extra prijs     
2e prijs    Piet van de Merwe    35 euro     
3e prijs    J. Trouborst          25 euro   
10e prijs    J.K. Ouwerkerk         12 euro   
25e prijs    J.K. Ouwerkerk         12 euro   
50e prijs    Mario de Vogel         12 euro   
75e prijs    J. Trouborst           12 euro  
100e prijs    A. Scheurwater & Zn.  12 euro  
125e prijs    C. Muilwijk            12 euro  
150e prijs    H. de Jong             12 euro 
  
Snelste 1e getekende prijs 4 M. Ponsen 25 kg duivenvoer  
25e prijs J.K. Ouwerkerk Duivenpakket t.w.v. 100 euro   
Laatste prijsduif prijs 159 Tim Hage Verrassingsprijs 
 

DAX 12-07-19 
1e prijs    Jac. v.d. Wal          45 euro + extra prijs     
2e prijs    J. Trouborst           35 euro     
3e prijs    Comb. de Jong          25 euro   
10e prijs    Comb. van Wingerden    12 euro   
25e prijs    Fam. Toom              12 euro   
50e prijs    Tim Hage               12 euro   
75e prijs    Hoed/Wijngaarden       12 euro  
  
Snelste 1e getekende prijs 2 J. Trouborst 25 kg duivenvoer  
25e prijs Fam. Toom Duivenpakket t.w.v 100 euro   
Laatste prijsduif prijs 78 P. Scharleman Verrassingsprijs 
 

ST.VINCENT ZLU 13-07-19 
1e prijs    H.P. Verheij           45 euro + extra prijs     
2e prijs    Frank Hage             35 euro     
3e prijs    Frank Hage             25 euro   
10e prijs    Mudde - Herpst         12 euro   
25e prijs    Martin Wijtman         12 euro    
 
Snelste 1e getekende prijs 5 J.W. Looren de Jong 25 kg duivenvoer  
25e prijs Martin Wijtman Duivenpakket t.w.v. 100 euro   
Laatste prijsduif prijs 36 C. Muilwijk Verrassingsprijs    
 

MARSEILLE 19-07-19 
1e prijs   W. Benschop            45 euro + extra prijs     
2e prijs    P.J. van Schaik        35 euro     
3e prijs    Gebr. Bras             25 euro   
10e prijs    W.G. Griffioen         12 euro   
25e prijs    A. v/d Bijl Jr.         12 euro    
 
Snelste 1e getekende prijs 3 Gebr. Bras 25 kg duivenvoer  
25e prijs A. v/d Bijl Jr. Duivenpakket t.w.v. 100 euro   
Laatste prijsduif prijs 38 Arno Buijs Verrassingsprijs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAHORS 29-07-19 JUBILEUM VLUCHT 
GEWONNEN ATRAKTIE PRIJZEN OP DE 1E GETEKENDE DUIF    
1e prijs    Tim Hage    Prijs 4   € 500,00     
2e prijs    Gero Dijk    Prijs 10   € 250,00     
3e prijs    John Baas    Prijs 19   € 150,00    
4e prijs    Bob Jansen    Prijs 22   € 100,00    
5e prijs    K. Cluistra    Prijs 23   €  75,00    
6e prijs    Arco van Vliet   Prijs 28   €  50,00    
7e prijs    Mudde – Herpst   Prijs 29   €  50,00    
8e prijs    Leo Ponsen    Prijs 40   €  50,00    
9e prijs   Leen Stout    Prijs 43   €  50,00            
10e prijs    Piet van de Merwe  Prijs 48   €  50,00   
11e prijs  J. Krijgsman    Prijs 54   €  50,00   
12e prijs  Gebr. de Vreede   Prijs 56   €  50,00   
13e prijs  W.L. van der Draaij Prijs 61   €  50,00   
14e prijs  Mario de Vogel    Prijs 67   €  50,00   
15e prijs  J. Wervenbos     Prijs 79      €  50,00   
16e prijs    Comb. van Wingerden  Prijs 86   €  50,00   
17e prijs  Comb. de Bruijn    Prijs 90   €  50,00   
18e prijs  P. Scharleman    Prijs 91   €  50,00   
19e prijs  H van Zuijlen    Prijs 103  €  50,00   
20e prijs  C. Muilwijk     Prijs 110  €  50,00   
21e prijs  W. Mudde         Prijs 118  €  50,00  
  
Snelste 1e getekende prijs 4 Tim Hage 25 kg duivenvoer  
25e prijs G. Dwarswaard Duivenpakket t.w.v. 100 euro   
Laatste prijsduif prijs 141 Mevr. I. Roobol Verrassingsprijs 
 

NARBONNE 29-07-19 
1e prijs   Gebr. Bras             45 euro + extra prijs    
2e prijs    Mevr. I. Roobol        35 euro     
3e prijs    W. Benschop            25 euro   
10e prijs    Frank Hage             12 euro   
25e prijs    Comb. de Bruijn        12 euro    
 
Snelste 1e getekende prijs  2 Mevr. I. Roobol 25 kg duivenvoer  
27e prijs J. Bol Duivenpakket t.w.v. 100 euro   
Laatste prijsduif prijs 44 C. Muilwijk Verrassingsprijs    
 

BERGERAC 02-08-19 
1e prijs  I. van der Rhee        45 euro + extra prijs     
2e prijs    Leen Stout             35 euro     
3e prijs    Fam. Toom              25 euro   
10e prijs    H van Zuijlen          12 euro   
25e prijs    C. Vos                  12 euro   
50e prijs    Piet van de Merwe      12 euro   
75e prijs    Rik Ros                 12 euro  
100e prijs    P. Vreeling            12 euro  
125e prijs    Piet van de Merwe     12 euro  
150e prijs    Jac. v.d. Wal          12 euro  
175e prijs    C. Polfliet             12 euro  
200e prijs    Bravenboer - Halewijn    12 euro  
225e prijs    I. van der Rhee        12 euro  
250e prijs    Leo Ponsen             12 euro  
275e prijs    J. Burggraaf           12 euro  
 
Snelste 1e getekende prijs 2 Leen Stout 25 kg duivenvoer  
25e prijs C. Vos Duivenpakket t.w.v. 100 euro   
Laatste prijsduif prijs 278 Bravenboer - Halewijn Verrassingsprijs    
 

PERPIGNAN 03-08-19 
1e prijs  H. Gerritsen           45 euro + extra prijs    
2e prijs    C. Muilwijk             35 euro     
3e prijs    Frank Hage             25 euro   
10e prijs    K. Cluistra             12 euro   
25e prijs    Comb. de Bruijn        12 euro    
 
Snelste 1e getekende prijs  4 Mevr. I. Roobol 25 kg duivenvoer  
26e prijs H. Gerritsen Duivenpakket t.w.v. 100 euro   
Laatste prijsduif prijs 48 M. Vonk Verrassingsprijs    
 



 

 

 
Zaterdag 8 februari 2019 jubileum avond & prijsuitreiking.  
 
Ook de gratis prijzen worden uitgereikt: div geldprijzen, duivenvoer, verrassing prijzen, etc., bij het 
niet afhalen en zonder bericht vervallen de prijzen aan de organisatie. 
 
19:00 Gebouw open, 
20:00 Opening & uitreikingen van de diverse gratis prijzen, 
20:30 Aandacht voor het 25 jarig jubileum !! 
21:00 Vluchtwinnaars en combi’s,     
21:30  kampioenenhuldiging 
22:30 trekking super tombola  
23:00 sluiting.  
 
Attentie: 

- Contributie en geldprijzen uitsluitend tussen 19:00 – 20:00   
(behalve van de jubileum vlucht Cahors) 

- We doen één super verlotingen met mooie prijzen. 
- Bonnenverkoop alleen via internet 

 
 
 
Tot ziens op zaterdag 8 februari a.s. Locatie “De luchtbode”, Reeweg 89 te H.I. Ambacht . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


